Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András

Idősek Világnapja
Ez alkalomból köszöntjük azokat,
akik egy hosszú élet munkáját és
rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött településünkön!

M Legrand :
Az idősek tisztelete!
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
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SZELEKTÍV SZIGETEK
HELYETT VIRÁGLÁDÁK
Házhoz megy a hulladékért az Alisca Terra
Felszámolta a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket Iregszemcsén az Alisca Terra Kft.,
és a helyükre virágos ládákat állított. A jövőben a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés veszi át a gyűjtőszigetek szerepét.
A szelektív gyűjtőszigetek megszüntetését
az iregszemcsei önkormányzat kezdeményezte - mondta Süvegjártó Csaba,
Iregszemcse polgármestere szeptember 30án, az Alisca Terra Kft.-vel tartott
sajtótájékoztatón.
Mint
mondta, a
település négy pontján, a papír-, üveg- és
műanyaghulladéknak elhelyezett konténerekbe sokan kommunális hulladékot
öntöttek, illetve mellette helyezték el. Az
iregszemcseiek mellett gyakran a községen
átutazók is tettek itt le háztartási hulladékot
- tette hozzá.

többek között használt sütőolajat, papírt,
használt bútorokat, lomot lehet majd
elhelyezni.
Artim Andrásné, az Alisca Terra Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta: először
Tolnán szüntették meg hasonló okból a
szelektív gyűjtő konténereket, a tapasztalatok szerint ott tisztábbak lettek a
közterületek.
Az Alisca Terra Kft. 2014. január óta
szállítja el a házak elé kirkott válogatott
hulladékot, minden hónap 2. és 4.
csütörtökén. A papírt kötegelve, a PET-

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

Süvegjártó Csaba polgármester, Artim Andrásné, az Alisca Terra Kft. ügyvezető
igazgatója (középen) és Kővári Ildikó, a kft. kommunikációs munkatársa
Elmondta: a közterületek tisztaságáról
eddig az önkormányzat gondoskodott, a
házhoz menő szelektív gyűjtés célravezetőbb és környezettudatosabb megoldás a gyűjtőszigeteknél .
Arról is beszámolt, hogy a tervek szerint
2016-ban hulladékudvar nyílik Iregszemcsén, a szennyvíztelep közelében, ahol

palackot átlátszó zsákban, a zöld hulladékot kötegelve vagy zsákban, az üveget
kartondobozban vagy zsákban kell kitenni.
A PET-palackokkal együtt tetrapack
dobozokat és fém italos dobozokat is
elszállítják.
Folytatás a 3. oldalon.
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Vadászkutyát
keresünk!
2015. augusztus 7-én
Csehi pusztáról eltűnt
Szimat névre hallgató
barna spriccelt 4 éves
német vizsla kan kutyánk!
Nagyon barátságos,
eltűnésekor barna bolha
nyakörvet viselt.

A kép csak illusztrácó, hasonló
kinézetű kutyát keresünk!

A nyomravezetőnek magas
jutalom!
Varga István, Iregszemcse
Ifjúság u. 24.
Tel.:30/277-25-67
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SZELEKTÍV SZIGETEK HELYETT VIRÁGLÁDÁK
Szelektív gyűjtés számokban: A házhoz
menő szelektív gyűjtés keretében az

- Folytatás az első oldalról

Alisca Terra Kft. 2015-ben 11 761 kg
papírt, 1469 kg műanyagot, 28 888 kg

üveget és 2917 kg zöld hulladékot
szállított el Iregszemcséről. A négy
szelektív gyűjtőszigetről 860 kg papírt és
916 kg műanyagot vittek el. A szelektív
lomtalanítás során 1285 kg elektronikai
hulladékot és 860 kg lomot szállítottak el.
Ezeknek a hulladékoknak többsége már
nem a cikói kommunális hulladéklerakóba
került.
Iskolai hulladékgyűjtés: A Göllesz Viktor
Iskola diákjai március 26-án 470
kilogramm papírt és 630 kg műanyagot
gyűjtöttek össze, amelyért 19 650 forintot
kaptak az Alisca Terra Kft.-től. A Deák
Ferenc Általános Iskolában a március 31én összegyűjtött papír mennyisége 11 260
kg volt, a műanyagé 430 kg, a fémhulladéké 50 kg, ezért a cég 183 350 forintot
fizetett. A kft. azt tervezi, hogy ősszel
újabb elektronikai hulladékgyűjtést
szervez az iskolák közreműködésével.

A Deák Ferenc Általános iskola 5. osztályos tanulói a virágokról és a
környezetvédelemről szóló előadást mutattak be

Tóth Ferenc

MIT ESZÜNK? MIT EGYÜNK?!
Reformkonyha - Hogyan készítsük fel gyermekeinket az óvodai és iskolai étkezésre?
LŐRINC EMESE és TULÉZI RENÁTA
védőnők előadása
2015. október 8-án de. 10.00 órakor
az Iregszemcsei Könyvtári Információs és Közösségi Hely olvasótermében
Szeretettel várjuk a kedves anyukákat és apukákat!
A rendezvényt Iregszemcse Község Önkormányzata támogatja

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Kovács Jánosné, Berg Károlyné, Németh Eke Károlyné,
id. Gebhardt Sándor, Vincze Jánosné, Viszló József,
Varga József, Csikós Ferencné, id. Hosszú György,
Hermann József László, Földesi Lászlóné, Bátai Jánosné,
Jakab Istvánné, Varga Sándorné, Szabó Károlyné,
Varga János, Dobos Miklós, Fási Andrásné, Orsós Istvánné,
Horváth Józsefné, Proksa Józsefné, Bornemissza Tibor,
Lódi Károly

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Csap László, Susóczki Lilla, Fazekas Janka,
Császár Csenge, Mészáros László Martin,
Pesti Barna, Farkas Péter Mihály,
Orsós Dzsenifer, Peller Ádám, Schiszler Martin Máté,
Brand Edvárd József, Tóth Adél Mária,
Sára Kázmér János, Buzsáki Péter Erik

RUHAADOMÁNYOZÁS!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény

RUHAADOMÁNYOZÁST
szervez.
Elsősorban azokat a családokat, személyeket várjuk,
akiknek a ruhanemű beszerzése különösen nagy
anyagi terhet jelent.

Dátum: 2015. 11. 04. szerda
Időpont: 9.00- 13.00
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház,
7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Köszönjük mindazoknak, akik ruhaadományukkal
hozzájárulnak számos család
Életkörülményének javításához:
Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény Vezetője
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Takács Dominik
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Tóth Boróka Hajna
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EURÓPA-BAJNOK LETT LÖVÉSZETBEN
VARGA ANDRÁS
Első helyezést ért el Varga András a Nemzetközi Sport és Vadász Lövészeti Szövetség (FITASC) július 3. és 5. között, a csehországi
Písekben rendezett Európa-bajnokságán. A 30 éves iregszemcsei mezőgazdasági mérnök és lőoktató az összetett (kombi)
versenyben, azaz mind a golyós, mind a sörétes fegyverrel a legjobbnak bizonyult.
- Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a
- A Bányavölgyi lőtér jelmondata jól
lövészettel, ezen belül a kombi ággal?
összefoglalja: "Szűk mellény és nagy
- Gyermekkorom óta járok vadászni,
elébetartás!". Alázat, szerénység a sport
édesapám és anyai nagyapám kísérőjeés a versenytársak iránt, valamint
ként. Már gyerekkoromban is nagyon
tökéletes technikai tudás. A kombi
vonzott a fegyverek világa, kilogramlegnagyobb nehézsége az, hogy mindkét
mokban mérhető légpuskalövedéket
fegyverrel tökéleteshez közeli eredményt
lőttem el az érettségiig. Gimnáziumi
kell lőni a győzelemhez. Hiába tökéletes
éveim alatt Tamásiban a helyi
lövészklubba is eljártam, ahol
kispuskával és pisztollyal
lőttünk, versenyezni viszont
akkor még nem kezdtem el. 1416 éves korom környékén
vadásztársasági majálisokon volt
először lehetőségem sörétes
puskával korongot lőni, ami
akkor nagyon rosszul ment.
Ekkor utána olvastam a nem túl
bőséges magyar nyelvű irodalomban, de az sem hozott
javulást. Egy véletlen találatnak
köszönhetően éreztem rá a
sörétlövésre, és fejlesztettem
autodidakta módon lőtudásomat
egészen addig, amíg az egyetemi
évek alatt a galgamácsai bányavölgyi lőtérre nem vetett a sors.
Az első kimenetel után hamar
azon találtam magam, hogy mint
lövészetvezetőként, később lő- Varga András a dobogó legfelső fokán
oktatóként ott dolgozom, ami
egészen 2011-ig tartott. Itt
nagyon sok lehetőségem volt
gyakorolni mind sörétes, mind
golyós fegyverrel, és Szabó
Zoltán személyében edzőm,
mentorom is akadt. Ezekben az
években kezdtem el versenyezni
először korongvadász versenyeken, majd 2010-től kombinált
vadászlövészetben is.
- Miért pont a kombi lövészetet
választottad?
- Vadászemberként a nagyvad és
az apróvad egyaránt érdekel,
ennek okán sörétes és golyós
fegyverrel is szívesen lövök. A
kombinál univerzálisabb felkévalaki az egyikben, de csak jó közepes a
szülést a vadászatra nem tudok elképmásikban, meg sem említik a nevét.
zelni. Tehát először gyakorlásnak jött, és
Természetesen nagy fokú koncentrációs
később versenysport lett belőle. Ezen
készség, és a tökéletes felszerelés is
kívül megmaradt a korongvadászat iránti
szükséges.
érdeklődés is, csak abban még nem
-Mennyire használhatók ezen a versenyen
sikerült ilyen komoly eredményeket
az átlagos vadászpuskák?
elérnem.
- Teljes mértékben! A feladatok nehézsége
- Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen kiváló
nem követeli meg a speciális fegyverek
eredményt érjen el?

használatát. Golyós fegyverrel 100
méterre lövünk különböző testhelyzetekből. Ezen a távon a 10-es kör
átmérője 8cm. Egy átlag vadászatra
használt golyós fegyver szórása gyári
lőszerrel maximum 3-4 cm. A sörétes
számban is viszonylag közeli korongokra
kell lőni, egy jó eredmény nem a
fegyveren, hanem a lövő ügyességén múlik.
-Te milyen fegyvereket használsz?
- A sörétesem egy spanyol
gyártmányú 12-es Kemen bockpuska, a golyós számokat egy 222
Rem. kaliberű Blaserrel lövöm.
- Véleményed szerint hol tart ma
hazánkban ez a sport? Mi kellene
ahhoz, hogy még jobbak legyünk?
- Az állami erdőgazdaságok
lövészverseny-sorozata szinte
egyedüliként képviseli a kombi
szakágat. Sajnálatra méltóan
kevés lőtér van az országban, ahol
sörétes és golyós fegyverrel
egyszerre lehet lőni megfelelő
körülmények között. Amíg szinte
minden hétvégén van koronglövő
verseny, addig golyós vadászverseny elvétve. Azt gondolom,
hogy a vadászoknak több
lehetőségük van nagyvadra
vadászni, ennek ellenére nem
tartják fontosnak a golyós fegyverrel való gyakorlást. Egy esetleges jogszabályváltozás, ami
Skandináv mintára kötelezővé
tenné az éves lőgyakorlatot, nagy
lökést adna ennek a sportnak
hosszú távon. Sajnos az átlagos
magyar vadász nem jár lőtérre,
csak akkor, ha már megtörtént a
baj, hibázott, esetleg sebzett.
Nagyon hosszú az út addig amíg a
vadászok önként belátják, hogy a
gyakorlás hasznos és eredményesebbé, sőt biztonságosabbá
teszi a hobbinkat.
- Milyen terveid, céljaid vannak?
- Természetesen szeretném megvédeni a
címemet 2016-ban Mariborban. Ezen
kívül szeretném lőoktatóként minél több
vadásszal megszerettetni ezt a sportot, és
igényt ébreszteni a biztonságos és
eredményes fegyverforgatásra.
Gyugyi Gézáné
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OVIS HÍREK
A nyári zárva tartás után gyorsan benépesült az óvoda. Augusztus
utolsó hetében egy, szeptember első hetében már mind a négy
csoportszobát birtokba vették a gyermekek. Kacagás, olykor sírás,
futkározás és folyamatos csacsogás jelezte, megkezdődött a
nevelési év. De mit tehet a szülő az energiától duzzadó és
tudásvágyra szomjazó gyermeke tartalmas időtöltése és további
fejlesztése érdekében?
Az óvodai foglalkozások elsődlegességének tiszteletben tartása
mellett, de az intézmény nyitvatartási idején belül az ovisok
számos elfoglaltság közül választhatnak. Lehetőség szerint
„házhoz” hozzuk a szakköröket. Az elmúlt évek tapasztalatai
bizonyítják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a plusz
elfoglaltságok iránt. A hét szinte minden napjára jut egy vagy akár
két tevékenység, amiből a gyermekek igényük szerint
választhatnak. Hétfőn katolikus, kedden református fakultatív
hitoktatásban részesülhetnek. Szerdán a Happiness Dance Club
közreműködésével a táncolni vágyóknak kedvezünk. Péntek a
muzsikáé. A Szinti-ovi keretében a gyermekek játékos módon
ismerkedhetnek meg a zene világával és a hangszerhasználattal.

Lebilincselő foglalkozás az egészségnapon
Természetesen a gyermekek óvodai fejlesztésére is nagy figyelmet
fordítunk. Az óvodai nevelés részeként, heti rendszerességgel
logopédus és gyógypedagógus fejleszti a rászoruló gyermekeket.
Tervezzünk továbbá a gyógytestnevelés és a fejlesztőpedagógiai
ellátás helyben, önerőből történő megvalósítását.
A legfontosabb pedig, a hét mindennapján, a szülővel töltött idő. A
közös játék, az esti mese, az értő figyelem és a feltétel nélküli
szeretet.
Antoni Anett óvodavezető

ÓVJUK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNKET!
Már óvodás korban érdemes a zenetanulást elkezdeni
Kéthetente a hétfő és a szerda délután a focié. Immáron második
éve vesz részt óvodánk az OTP Bank Intézményi Bozsik
Programjában, jelenleg 18 lelkes focista palántával. Akik pedig
egy kellemes színházi délelőttre vágynak, az óvodában
megvásárolhatják a Bartók Béla Művelődési Ház 3 előadásra szóló
gyermekbérletét vagy az alkalmi jegyet.

A település több intézménye mellett
óvodánkban is lehetőség van a használt
elemek illetve a PET-palackok
Folyamatos leadására.
Elérhetőségünk: 74/480-979
Nyitva tartás: 800-1700

APRÓT AZ APRÓKNAK
Az Aprót az Apróknak akció keretében több mint 100
ezer forint gyűlt össze, melyet fészekhinta vásárlására
fordítunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki támogatta törekvésünket.
Az adománygyűjtés jelenleg is zajlik
Az Aprót az Apróknak keretében.

A vidám ovis focicsapat

Más módon is támogathatja nevelési céljainkat:
A KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN
ALAPÍTVÁNY
Hungária Takarékszövetkezetnél vezetett
71800257-11162904-00000000
számlára történő befizetéssel.
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AKTÍV NYUGDÍJASOK
Idén tavasszal végre méltó helyére, a Bartók Béla Művelődési Ház
oldalfalára került Bartók mellszobra mögé a „Tiszta forrás
település” emléktábla, melynek szellemében tovább folytatjuk
tevékenységünket: ápoljuk és átadjuk a jövő nemzedékének helyi
hagyományainkat.
Nyáron, június 26-án Bátaszéken vettünk részt az „Életet az
éveknek” Országos Szövetség Tolna Megyei Nyugdíjasok
Szervezetének sport napján, ahol idén sem lettünk utolsók!

5 fős csapatunk 2 tartalékkal
Július 17-én Szekszárdon a Tolna Megyei Dalos Találkozón
nevünkhöz hűen Bartók Béla 1906 és 1907 között Felsőiregen
gyűjtött népdalaiból énekeltünk. Repertoárunban a Jaj, de szépen
szól a madár a réten..., Az ürögi bíró kiskapujában…, Az ürögi utca
derekán…, Csóri kanász mit főztél?…kezdetű nótákkal arattunk
nagy sikert. Augusztus 28-án Zombán a Tolna Megyei Kulturális
Seregszemlén mérettettünk meg vidám darabunkkal, mely egy
kedves népmese feldolgozása arról, hogyan is terjed még
manapság is a pletyka. Mindhárom helyszínen remek
vendéglátásban részesültünk.

70 ÉVE HALT MEG
BARTÓK BÉLA
Hetven éve, 1945. szeptember 26-án halt meg New Yorkban
Bartók Béla, a múlt század legnagyobb magyar zeneszerzője,
népzenekutató, zongoraművész, zenepedagógus. Művészete és
tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai
zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is
korszakalkotó jelentőségű.

Iregszemcsén Bartók Béla szobrát koszorúzta meg Gyugyi Gézáné
az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány elnöke és Süvegjártó
Csaba polgármester. A megemlékezésen Dobos Andrea, a
művelődési ház vezetője mondott beszédet, az intézményben
működő Nyugdíjas Klub pedig Bartók Béla felsőiregi gyűjtéséből
énekelt egy népdalcsokrot.

Boldogságprogram
Iregszemcsén!

Tojásmese szereplői
Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59.
évfordulója napján mi is méltó módon kívánunk majd emlékezni
hazánk hősi halottjaira. Gondolkodunk már azon is, mi mindent
készítsünk az adventi és a karácsonyi meghitt ünneplésre, hogy
minél több szerettünkhöz eljuttathassuk magunk készítette apró
meglepetéseinket!
Ezen örömteli feladatokhoz nagy-nagy szeretettel várjuk kedden
délutánonként kettő órától a Bartók Béla Művelődési Házba
hosszabb idő óta fiatal Nyugdíjasainkat!
Riczel Etelka

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságprogramjának
részeként Iregszemcsén is megalakult a Boldogság Klub. Célja,
hogy szeptembertől kezdődően, 10 hónapon át hatékonynak
bizonyult boldogságfokozó technikákat gyakorolhassanak a
résztvevők. A pozitív pszichológia kutatásai szerint a
boldogság tanulható, az egy fejleszthető képesség, melyet
rendszeres gyakorlással mindennapjaink részévé tehetünk.
Klubtalálkozóinkra havi egy alkalommal kerül sor; országosan
több mint 150 helyen egyszerre. A gyakorlatok minden
hónapban más-más témára épülnek. Októberi témánk: Az
optimizmus gyakorlása.
A programhoz, illetve a klubhoz való csatlakozás folyamatos.
Regisztráció és bővebb felvilágosítás a www.boldogsagprogram.hu oldalon található. A tagság semmifajta
elköteleződéssel nem jár. Lehetőség van alkalmankénti
klublátogatásra is.
A következő klubtalálkozó időpontja:
2015. október 26. 18 óra, Bartók Béla Művelődési Ház.
Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Novákné Kántor Borbála klubvezető
Köszönet, és hála Nektek, akik részt vettetek az első két
klubtalálkozón! Hiszem, hogy e közös program mindannyiunk
estéjét szebbé varázsolta. „Jobb Veletek a Világ”!
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Kedves Támogatóink!
Tisztelettel és szeretettel köszönjük önzetlen
támogatásukat! Jótékonysági bálunk az Önök segítsége
nélkül nem jöhetett volna létre!
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, a
belépőjegyek, a támogatói jegyek és a tombolajegyek
megvásárlását! Ha jól érezték magukat, jövőre ismét
szeretettel elvárjuk Önöket a búcsúi jótékonysági
bálba! Bevételünket udvari játékok vásárlására
fordítjuk, tanulóink nagy örömére.
A Göllesz iskola dolgozói

KEDVES IREGSZEMCSEI LAKOSOK!
A Göllesz Iskola kiállítást tervez a Kornfeld-kastélyban.
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, ha
módjukban áll szíveskedjenek nekünk ebben segíteni!
A kastéllyal, a Kornfeld családdal, a korabeli élettel
kapcsolatos fényképeket, írásos dokumentumokat,
tárgyi emlékeket keresünk!
(Az idősebb korosztály elbeszéléseit
is szívesen meghallgatjuk!)
Kérjük, ha valakinek a birtokában van ilyen, és szívesen
kölcsönadná a kiállítás megrendezéséhez, szíveskedjen
eljuttatni azt az iskolába, vagy jelezni a 481-193-as
telefonszámon, és mi elmegyünk érte!
A kiállítás lebonyolítása illetve digitalizálás után
minden tárgyat, képet és egyéb írást visszaadunk
a tulajdonosának.
Segítségüket előre is köszönjük!
A kiállítás mindenki számára látogatható lesz, amelynek
időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk az
érdeklődőket!
Köszönettel:
Varga Lászlóné
tagintézmény vezető

Támogatóink: Agócs Adrienn, Agócs Ferencné, Amon Ré
Kreatív hobby és Ajándékbolt, Antoni Anett, Arizóna presszó,
Bakonyi Erzsébet, Bartók Béla Művelődési Ház, Bati Lívia,
Bánki Erzsébet, Béres Józsefné, Brém Hús Kft, Bujtás
Krisztián, Butaki Kft Hőgyész, Coca Cola Hellenic Kft,
Csalló Tibor, Csicsmann Imre, Csikós Anikó, Drávecz Ferenc,
Egészségcenter Tamási, Elektro-Téka kisáruház (Ötvös
László), Enkera Ékszerüzlet Tamási, Euro-Shop Tamási,
Ezerjó ABC Iregszemcse, Észak Tolna Megyei
Takarékszövetkezet, Éva bolt (Tóth Istvánné), Fazekas
Ferencné, Fazekas József, Fából Álom (Horváth János), Fejes
Sándor, Ferenczi Nikolett, Ferrari Jeans (Varga Ágnes),
Formula papírbolt Tamási, Frányó Lászlóné, Gáborné
Kóczián Nikolett, Gesztenyesor Patika, Gombosné Németh
Ágnes, Hajdú Katalin (Tom Market), Happy Street Band,
Harsányi Béla és Harsányi - Gál Viktória (Iregszemcsei
Református Egyházközség), Heni büfé (Borbély Henriett),
Hérincs Hilda, Horváth Andrea, Horváth Andrásné (Judit),
Horváth Györgyné, Illés Gábor, Iregszemcse Község
Önkormányzata, Iregszemcsei Súlyemelők, ITAT
Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat, Jankó János, Játéksarok
Paks, Joó Szilárd, Keppel István, Kereszt Réka, Kocsis büfé,
Kocsisné Dobos Ildikó, Kop-ka Zrt, Körösi Csaba, Kövesdi
Zsuzsanna, Kőműves Anita, Kreszl Zsolt, László Zsolt,
Levendula Virágműhely, Matus Károlyné, Megyeri Nikolett,
Merényi Tamás Papp Zsanett, Moha Műszaki Áruház Tamási,
Molnár Ágnes, Mosi gumi (Mosberger Attila), Nagyné Bécsi
Tímea, Pápai József, Pech Tibor, Pesti Attila, Pesti Barna,
Philips, Piszker Éva, Szabó Sándorné, Szakács-Farkas Ágnes,
Szalai Judit, Sziber Attiláné (Jutka), TóthiHirspold Alexandra,
Tóthi László, Turcsányiné Sipos Krisztina, Varga István, Vass
Ferencné, Vati József, Váradi Balázs, ifj. Vecsei Sándor, Wolf
Dávid Wolf Fotó és a Göllesz Iskola dolgozói

IREGSZEMCSE FALUNAPOK 2015.

Köszönjük a fellépő művészeti csoportoknak, hogy produkcióikkal emelték a rendezvény színvonalát!
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„A TI TESTETEK” …
Előadás sorozat testünkről, egészségünkről
2015 áprilisában egy térd műtéten
estem át. Ekkor egyrészt tapasztalatokat
szerezhettem az egészségügyi rendszerünkről, másrészt a test, az emberi test
korlátozott voltáról. Mindkettő kemény
volt. Ekkor gondoltam arra, hogy ha már
így belecsöppentem és főleg, hogy
szenvedő alanyként - az egészségügybe,
akkor legyen a tapasztalataimnak valami
értelme.
Még 2011-ben egy missziós előadássorozatot szerveztem. A sorozat megszervezését különböző missziók munkájának
a megismerése és az általuk is megélt
elvek - Isten elveinek - a megismertetése
motiválta. A sorozatot először három
előadásra terveztem, végül - a jelzett
igény alapján - hét előadás lett.
Most, 2015-ben a már említett műtét
elgondolkodtatott, hogy a test, lélek,
szellem hármasából mennyire figyelünk a
„test”-re, a testünkre? Vajon eléggé? És
hogy hogyan bánunk vele? A hogyan függ
a „látásunktól”, a szellemi látástól. Attól,
hogy minek tartjuk a testünket, a földi
porhüvelyünket. Éppen ezért elsőként
bennem az a kérdés merült fel, hogy Isten
mit gondol erről, Ő kinek, minek tartja az
emberi testet? A Biblia azt mondja, hogy a
mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek
temploma, amelyet Istentől kaptunk és
nem a magunkéi vagyunk (hanem az
Övé).
Azaz az I. Kor. levél 6:19-20 szerint :
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek
a bennetek lakozó Szentléleknek
temploma, a melyet Istentől nyertetek; és
nem a magatokéi vagytok? Mert áron
vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent
a ti testetekben és lelketekben, a melyek az
Istenéi.”

Gondolunk mi erre? Azt hiszem, nem
eléggé. Az ember nagyon gyakran éppen
hogy kizsigereli önmagát, sanyargatja a
testét. És legkevésbé fedezi fel az értéket,
hogy Isten Lelkének templomát tisztelje
benne. És azt sem, hogy ő maga mit, mi
mindent tehetne meg érte. A korábbi
missziós sorozat inspirálta a gondolatot,
hogy jó lenne a testről is hallani. Arról,
hogy mit tudunk mi tenni a testünkért,
egészségünkért?
Három témakört tartottam volna
fontosnak: a táplálkozást, a mozgást és a
látást, és úgy gondoltam, e témakörökről
egy-egy szakember tarthatna előadást. Az
ötletemet felvetettem orvos barátaimnak
és helyben Séllei doktornak is, aki
mindezt jónak tartotta és azonnal és
készséggel előadásokat is vállalt. A
tervezett sorozatot novemberben ő
indítja.
Séllei doktor - dr. Séllei Lajos, képzettsége
szerint sebész, traumatológus szakember
- tavasz óta Iregszemcsén a 2. sz. orvosi
körzetben helyettesítő orvosként a körzeti
háziorvosi teendőket látja el.
Jelenleg saját háziorvosom is, így
személyesen tapasztalhattam meg gyógyító munkájának azt a „más alapokra
helyezett” szemléletét, ami némileg
(vagy inkább markánsan) eltér a mai
nyugati orvoslás szintetikus „gyógyszereket fogyasztató” (a gyógyszergyárak által késztetett, főleg eladni akaró)
rutinjától.
Előadásában a táplálkozásról, gyógynövényekről, természetes életmódról, mozgásról, stb. fog beszélni, arról hogy a jól
átgondolt, tudatos életszemléletünkkel
már mi magunk hogyan tarthatjuk jó

karban magunkat, például a táplálkozással akár (testünk gyógyszerekkel való
mérgezése nélkül) „egészségessé is
ehetjük magunkat”.
A tervezett alkalom műfaja inkább
kerekasztal-beszélgetés lenne, szabad,
kötetlen formában, amikor is mindenki a
kérdéseit is felteheti - semmint előadás.
Ezzel a sorozattal, ilyen módon, Édesapám emlékének is szeretnék adózni,
Béla bácsi ebben az évben lenne 90 éves.
Az ünneplés kevésbé lenne kedvére, de az
előadás szervezése már igen. A korábbi,
missziós előadások szervezését is meszszemenően támogatta. Rá emlékezve az ő
aktivitását, bölcsességét, fegyelmezettségét tekintsük szem előtt és ezt
vigyük tovább, éljük meg örökségeként!
… Jöjjünk az előadásra, élve a lehetőséggel!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
Séllei dotkor úrral együtt az alkalmakra!
Kiss Zsuzsanna
teológus

Együk egészségessé
magunkat…
címmel

2015. november 9-én és
november 23-án
(hétfőnként)
17 órakor a Bartók Béla
Művelődési Házban
előadó: dr. Séllei Lajos

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK!
AGROIREG KFT.
ALISCA BAU ZRT.
ALISCA TERRA KFT.
BUCZKÓ JÓZSEFNÉ
CSEPREGI ÉS TÁRSA KFT.
CSICSMANN IMRE
CSIKÓS ANIKÓ
DEÁK FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA
DR. CSAP LÁSZLÓ ATTILA
ÉSZAK-TOLNA MEGYEI
TAKARÉKSZÖVETKEZET
EZERMESTER ÜZLETHÁZ

FLORANCE VIRÁGÜZLET
GEMENC BAU KFT.
GÖLLESZ INTÉZMÉNY
GYURÁK SÁNDOR
HAJDÚ LÁSZLÓ
HŐGYÉSZI AGROKÉMIAI KFT.
IREGSZEMCSE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
IREGSZEMCSEI ROMA
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
JAKAB JÁNOS

KLNSYS KFT - SZEKERES TIBOR
KOP-KA ZRT.
KRESZL PÉKSÉG
MOSI GUMI
NAGYSZOKOLY IREGSZEMCSE VT.
POLGÁRŐRSÉG
SCHMIDT LÁSZLÓ
SZABÓ JÁNOS
SZANDI ZÖLDSÉGBOLT
TAM-BAU KFT.
TARR KFT.
VARGA VENDÉGHÁZ
VATI JÓZSEF

Köszönet illeti mindazokat, akik összehangolt munkájukkal biztosították a rendezvény hátterét!

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Október 7. 17 óra
KERÁMIA SZAKKÖR
Első foglalkozás

Október 8. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
A bérlet első előadása

HAMUPIPŐKE

Október 17. 19 óra
ZŰR A KASTÉLYBAN
Zenés krimi-vígjáték3
felvonásban az ITAT eőadásában

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MŰSOR
November 9. 17 órakor
EGYÜK EGÉSZSÉGESSÉ
MAGUNKAT!

HÉTFŐ
Néptánc:17-18.30

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
KRESZ tanfolyam: 17-19

SZERDA
Kerámia szakkör
gyerekeknek: 17-18
Felnőtteknek: 18-19.30
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
Refrén kórus: 18-19.30
ITAT:19-21

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19

PÉNTEK
SZOMBAT
Mazsorett: 10-16

Előadó: dr. Séllei Lajos

November 11. 17 óra
MÁRTON NAPI OVIS
LÁMPÁS FELVONULÁS
November 13. este
MÁRTON NAPI LÁMPÁS
FELVONULÁS
AZ ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

November 14. 19 óra
ZŰR A KASTÉLYBAN
Zenés krimi-vígjáték 3
felvonásban az ITAT eőadásában

November 21. 20 óra
JÓTÉKONYSÁGI
KATALIN BÁL AZ
ÓVODÁÉRT
November 23. 17 órakor
EGYÜK EGÉSZSÉGESSÉ
MAGUNKAT!
Előadó: dr. Séllei Lajos

November 24. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
A bérlet második előadása
A HOLLÓ ÉS A RÓKA

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

e-mail: bbmh@freemail.hu
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.000 Ft.,
1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft.,
1/8 oldal: 1.600 Ft.

IFJÚSÁGI HANGVERSENYBÉRLET
IREGSZEMCSÉN

2015. NOVEMBER
HÁROM ELŐADÁS 1200 FT
ZENÉVEL A VILÁGBAN - PÉCSI SZIMFONIETTA
VEZÉNYEL: UZSALY BENCE, MODERÁTOR: DR. LAKNER TAMÁS Az előadások délelőtt 9 órakor
2016. JANUÁR
kezdődnek, melyekre
TISZELGÉS A MÚLTNAK, A JÖVŐBE TEKINTVE felnőttek
is válthatnak
Iregszemcse,
Művelődési Ház
VIVAT BACCHUS
ÉNEKEGYÜTTES
bérletet
2016. ÁPRILIS
a művelődési házban.
JAZZYKE - BUDAPEST RAGTIME BAND

